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 סיון תשע"ח כ

 2018יוני  3 ראשון יום

 2018/6/3 מיום 2018/6 רוטוקול ועדת יועציםפ
 

 יו"ר הוועדה  - אוהד שגב, מנכ"ל העיריה נוכחים:
 חברת הוועדה - עו"ד כנרת הדר, יועמ"ש העיריה  
 חבר הוועדה - ראובן ויצמן, גזבר העירייה  
 מנהל אגף הרכש מרכז הועדה איציק בן שושן,  

 מינהלן תשתיות ופרויקטים, שמירדכי מר
 

 
 מינוי מגשר

 
כזכור, הסוחרים בשוק הבגדים הגישו נגד העירייה תביעה לאכיפת התחייבות     :כנרת

 להקמת שוק קבוע.  , לטענתם,העירייהשהתחייבה 
 

בימ"ש השלום קיבל את עמדתנו וקבע שהסמכות לדון בתביעה היא של ביהמ"ש 
 רים הגישו על החלטה זו ערעור. הסוח לעניינים מנהליים.

בבית משפט אזרחי ולא מנהלי, אבל  תבררבערעור נקבע שהתביעה צריכה לה
 במחוזי ולא בשלום.

 
הציע לצדדים לפנות  הועברה, לכן, לביהמ"ש המחוזי תוך כדי שביהמ"שהתביעה 

 להליך גישור. 
 –דימוס ביהמ"ש המחוזי, בערעור, הציע לצדדים לפנות לאחד משני השופטים ב

 הצעת מחיר ואלה ההצעות:מהשניים נחמה מוניץ או ניסים ממן. ביקשנו 
   
 (.2-מע"מ לשעה )מחולק ל₪ +  1,600 –השופט )בדימוס( ניסים ממן )חיפה(    
 (.2-מע"מ לשעה )מחולק ל₪ +  1,200 –השופט )בדימוס( נחמה מוניץ )עפולה(    

 
 אני ממליצה לקבל ההצעה של נחמה מוניץ.   
    

מבקשת לפטור מהנוהל החדש, לאור העובדה שאלה המגשרים שהוצעו ע"י 
 ביהמ"ש ומקובלים גם על הצד השני. 

 
לאור העובדה שמדובר במגשרים שהוצעו ביהמ"ש המחוזי ומקובלים גם על הצד    החלטה :

 השני אין מקום לפנות למגשרים נוספים, בהתאם להוראות נוהל יועצים. 
 

תה של השופטת )בדימוס( נחמה מוניץ אשר הוגשה ע"י מוניץ את הצע מקבלים 
 פתרונות סכסוכים בע"מ.

 
 אישור יועצים למאגר היועצים

 
לתקנות  (8)3בהתאם לתקנה למאגר יועצים התחלנו בבדיקת החומר שהוגש  מורדי:

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה "ובהתאם ל 1987-"חמתש(, מכרזים)העיריות 
 "ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרזמקצועית  הדורשת 

 .5/2017ותוקן בחוזר מנכ"ל  8/2016מנכ"ל משרד הפנים מס'  רכפי שפורסם בחוז
עומדת בכל הקריטריונים ותנאי הסף שנקבעו על  ההרשימה שהוגשה כעת לוועד

 ידנו.
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 הוגשה לחברי הוועדה.ועדה לאשר את הרשימה שמבקש מהואני 
טרם הושלמה הבדיקה של העדר ניגוד עניינים, שכן השאלונים הוגשו חלקיים  ת: כנר

 וכאשר מדובר בחברה ביקשתי שאלון של כל בעלי המניות ולא רק של אחד מהם. 
 

 בקטיגוריות המפורטות להלן, מאשרים את כל נותני השירותים המפורטים להלן,  החלטה:
ש העירייה אודות העדר חשש לניגוד עניינים בכפוף להשלמת הבדיקה על ידי יועמ"

"נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד  - 2/2011לחוזר מנכ"ל משרד הפנים בהתאם 
  עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות."

  
 ניהול פיקוח בניין

 ארטמאג
 שטרן ניהול פרוייקטים )צפון( בע"מ-גוברין-וקסמן

 מ"י בטון דרוך הנדסה אזרחית ועבודות ציבוריות בעקידן תכנון הנדסי של מבנ
 אמיקן

 ספירה הנדסה 
 איתם ליעד

 מאיר גל
 גרויסמן הנדסה

 רמא הגליל הנדסה בע"מ
 אידאה הנדסה

 יעוץ וניהול הנדסי -יונה 
 אינשטיין שרירה ניהול פרויקטים ופיקוח בניה בע"מ

 
 אדריכלים

 אטלייה
 נון אדריכלים-אמסטרדם בן

 ( בע"מ1993יובתים )
 רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

 אליקים אדריכלים
 יעל גלעד

 יואב מסר
 ליואי דבוריינסקי אדריכלים בע"מ

 ר. לוטן אדריכלים
 נתן קסל

 עמית נמליך
 ערן זילברמן, רגבים + אדריכלים

 ציונוב ויתקין אדריכלים
 אדום אדריכלים בע"מ

 אתוס אדריכלות ותכנון סביבה
 ות והנדסה בע"ממתי הוד אדריכל

 שורץ בסנוסוף אדריכלים
 רמא הגליל 
 עוז זלטקה

 פבלו אלטמן אדריכל
 אן סי אי חן אדריכילים

 צבי פסטרנק
 דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

 מייזליץ כסיף אדריכלים
 אס.או. ארכיטקטורה
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 יואב קיסוס -הסדנה אדריכלים 
 וינשטין ועידה אדריכלים

 אן סי אי חן אדריכילים
 

 תב"ע

 ייהאטל
 נון אדריכלים-אמסטרדם בן

 ( בע"מ1993יובתים )
 רן בלנדר אדריכלות ובינוי ערים בע"מ

 אליקים אדריכלים
 ר. לוטן אדריכלים

 עמית נמליך
 ציונוב ויתקין אדריכלים

 אדום אדריכלים בע"מ
 אתוס אדריכלות ותכנון סביבה

 מתי הוד אדריכלות והנדסה בע"מ
 שורץ בסנוסוף אדריכלים

 רמא הגליל 
 עוז זלטקה

 פבלו אלטמן אדריכל
 אן סי אי חן אדריכילים

 צבי פסטרנק
 דרמן ורבקל אדריכלות בע"מ

 מייזליץ כסיף אדריכלים
 אס.או. ארכיטקטורה

 יואב קיסוס -הסדנה אדריכלים 
 וינשטין ועידה אדריכלים

 
  מודדים

 אלדד זייד
 חץ הצפון

 פוינט -גיאו
 זייד גאומפ בע"מ

mapro בועז פרידמן 
 מ"בע GIS ייטקאורה

 
 
 
 
 

___________ 
 אוהד שגב 

 מנכ"ל העירייה

_____________ 
 כנרת הדר, עו"ד 

 יועמ"ש העירייה

_____________ 
 ראובן ויצמן
 גזבר בעירייה

 
 


